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Dün gerçekleşen merkez bankası toplantıları sonrasında
piyasalarda volatilite kısmen artarken, 31 Temmuz tarihinde
açıklanacak Fed kararı sonrasına yönelik temkinli eğilim arttı. ECB
toplantısı sonrasında beklentiler paralelinde para politikaları
konusunda yeni bir adım atılmazken, geleceğe yönelik beklentiler
ise canlı tutuldu. Buna karşın toplantı sonrasında beklenti bitti
eğilimi kısa vadeli fiyatlamalar açısından etkin şekilde hissedildi.
Yeni günde dün etkili olan volatil eğilim sonrasında sınırlı tepki
alımları görüyoruz.

TCMB Para Politikası Kurulu toplantısı gerek anket beklenti gerekse
de piyasa fiyatlaması üzerinde faiz indirim kararı ile sonuçlanırken,
kısa vadeli BİST fiyatlaması açısından kısmen negatif bulduğumuz
tablo oluştu. Bununla birlikte TL cinsi varlıklar açısından öncelikli
olarak gördüğümüz küresel risk iştahı tarafında da volatilitenin
artmış olması dün özellikle hisse senedi piyasası açısından
dalgalanmayı öne çıkardı. Genel görüşlerimizde değişiklik
olmazken, haftanın son işlem gününde BİST açılışında sınırlı tepki
alımları görebiliriz. 2Ç19 bilanço açıklamaları tarafında bugün
TTKOM’un ilk çeyrek finansallarını açıklanması beklenmekte.
Garanti Yatırım Araştırma departmanının bu konudaki
beklentilerine linklerden ulaşabilirsiniz : Bankacılık sektörü ve
Bankacılık dışı sektör

Merkez Bankaları Toplam Varlıkları ve GSYH
Fed Toplam Varlık/ABD GSYH

ECB Toplam Varlık/Euro Bölgesi GSYH

BİST-100 (Günlük)

BİST-100.. Endekste haftalık bazda 100,500-100,000 destek
bölgesi üzerinde ara dalgalanmalarla 103,100-103,500-104,000105,000 dirençlerine yönelik eğilimin devamı yönündeki
beklentimiz sürüyor. Yeni günde sınırlı tepki alımlarıyla açılış
öngörürken, olası tepki alımlarına karşın 102,000 bölgesi altında
kalınması halinde gün içi görünümde zayıflığın süreceğini
düşünmekteyiz.
VİOP Endeks-30 Ağustos vade kontratta 127,500 bölgesinin
aşılmasıyla oluşan olumlu görünümün devamı adına 131,600132,000 bölgesi üzerinde kalınması gerektiğini düşünüyoruz. Bu
açıdan açılış sonrasındaki yükseliş denemelerinde söz konusu bölge
aşılamadığı takdirde kısa vade adına negatife dönüş eğilimi
artacaktır.
Spot USD/TL paritesi… Dün gerçekleşen Merkez Bankası faiz
kararlarının sonuçları ile dalgalanmaya devam ediyor. Dün
TCMB’nin yaptığı 425bps indirimin ardından gerçekleşen AMB
toplantısında faizde herhangi bir değişikliğe gitmediği görüldü. Bu
önemli dönemeç sonrasında daha öncede belirttiğimiz USDTRY,
5,70 çevresindeki dengelenme devam ediyor. 5,75-5,80 aralığı
geçilecek olursa yükselişin hızı artabilir. 5,75-5,80 aralığı kısa vade
SATIŞ için kullanılabilir. 9 Mayıs’ta 6,24 sonrasında başlayan
formasyon hedefi 5,45-5,50 bulunmakla beraber 5,62 seviyesi
kırıldığı takdirde formasyon ihlali oluşabileceğinden STOP seviyesi
olarak kullanılması gerekecektir. Bu koşullarda 5,65-5,70 aralığının
KADEMELİ ALIŞ için kullanılması daha doğru olacaktır. 5,50 altındaki
oluşumlarda agresif ALIŞ yapılabilir. 5,75-5,80 seviyelerinin gün içi
direnç olarak, aşağıda ise 5,65 seviyesinin destek olarak
kullanılabileceğini önermekteyiz.
USDTRL Temmuz kontratta gün içi direnç seviyeleri 5,75-5,80 ;
destek seviyeleri de 5,62-5,66 olarak kullanılabilir.
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Yukarıda yer alan destek ve direnç seviyeler mekanik formüllerle hesaplanmaktadır. Bu neden bazı hisselerde destek ve direnç
seviyelerini hisse senedinin kademesine göre yuvarlayarak dikkate almanız gerekmektedir. Bununla birlikte paylaştığımız
listenin o güne dair piyasa görüşümüzü yansıtmayacağını belirtelim. Hisselere yönelik destek direnç seviyeler açılış öncesi
belirlendiği için gün içi paylaşacağımız öneri ve/veya teknik analiz notlarında yer alacak seviyelerle farklılık gösterebilir. Hisseler
alfabetik olarak sıralanmış, BİST-100 endeksi ve Garanti Yatırım Araştırma departmanı kapsamı baz alınmıştır.
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YASAL UYARI: Bu rapordaki veri ve grafikler güvenirliliğine inandığımız sağlam kaynaklardan derlenmiş olup, yapılan yorumlar
sadece GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.’nin görüşünü yansıtmaktadır. Türkiye Garanti Bankası A.Ş.’nin bu rapordaki
veri ve içeriğe ilişkin herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır. Bu bilgiler ışığında yapılan ve yapılacak olan ileriye dönük
yatırımların sonuçlarından Şirketimiz ve Türkiye Garanti Bankası A.Ş. hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Ayrıca, Garanti Yatırım
Menkul Kıymetler A.Ş.'nin yazılı izni olmadıkça bu raporların içeriği kısmen ya da tamamen üçüncü kişilerce hiçbir şekil ve ortamda
yayınlanamaz, iktisap edilemez, alıntı yapılamaz, kullanılamaz. Rapor gönderilen kişiye özel ve münhasırdır. İlave olarak, bu
raporun gönderildiği ve yukarıdaki açıklamalarımız doğrultusunda kullanıldığı ülkelerdeki yasal düzenlemelerden kaynaklı tüm talep
ve dava haklarımız saklıdır.
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